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1. Základní údaje
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem
Tylova 512
Dvůr Králové nad Labem
PSČ 544 01
IČO: 71176861
ID datové schránky: xnrk5gj
mobil: 721 390 348, 606 531 153
telefon: 499 320 157
e-mail: knihovna@slavoj.cz
www.slavoj.cz

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem je základní knihovnou
s univerzálním fondem. Jejím zřizovatelem je Město Dvůr Králové nad Labem.
Od roku 2003 je příspěvkovou organizací. U Ministerstva kultury České
republiky je evidována pod č. 114/2002.
Městská knihovna je součástí systému veřejných knihoven. Je kulturně výchovnou organizací, jejímž posláním je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb prostřednictvím svého knihovního fondu a dalších informačních médií. Zajišťuje služby pro všechny kategorie a skupiny čtenářů a uživatelů.
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2. Služby knihovny
Knihovna je podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
povinna zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním
službám a dalším službám poskytovaným knihovnou.
Základní služby poskytuje knihovna podle § 4, odst. 2 knihovního zákona
bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a – c
knihovního zákona, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem poskytuje svým
uživatelům tyto služby:
- půjčování dokumentů (knih, časopisů, AV médií),
- meziknihovní výpůjční služby,
- bibliograficko-informační služby,
- rešeršní služby poskytované z vlastního fondu,
- zodpovídání faktografických dotazů regionálního charakteru,
- rezervace zamluvených dokumentů,
- reprografické služby,
- přístup na veřejný internet,
- nabídku besed a literárních lekcí určených pro školská a výchovná zařízení,
- přednášky, besedy, výstavy, kurzy a další kulturní a vzdělávací akce pro
veřejnost,
- jazykové kurzy,
- donášku knihovních dokumentů zdravotně postiženým a starším občanům
do místa jejich bydliště.

Služby uživatelům poskytuje knihovna v pěti odděleních:
- oddělení pro dospělé čtenáře,
- oddělení pro děti do 15 let,
- čítárně periodik a studovně,
- hudebním oddělení a oddělení veřejného internetu,
- literární čajovně a internetové kavárně.
Knihovna používá automatizovaný knihovní systém Clavius. Od listopadu 2011
byl čtenářům k dispozici kromě klasického on-line katalogu také on-line katalog
Carmen, který umožňuje uživateli interaktivní jednoduchý způsob vyhledávání
dokumentů. Od 1. srpna, kdy byla spuštěna nová webová prezentace knihovny,
mají uživatelé přístup pouze do on-line katalogu Carmen. Možnost vyhledávání
v klasickém on-line katalogu už nové webové stránky nenabízejí.

4

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
Knihovna Slavoj poskytuje MVS na národní a mezinárodní úrovni. Jedná se
o poskytování výpůjček originálů či kopií dokumentů z jiných než vlastních fondů.
Knihy se v rámci MVS půjčují převážně z větších, nejčastěji vědeckých knihoven. MěK Slavoj spolupracuje především s SVK Hradec Králové a s SVK Ústí
nad Labem.
V roce 2014 knihovna vyřizovala 148 požadavků od svých uživatelů, z nichž
bylo 146 vyřízeno kladně. Uživatel, který požaduje tuto službu, se finančně spolupodílí na nákladech poštovného. Oproti roku 2013 došlo ke snížení (o 51 požadavků). Pokles je pravděpodobně způsoben také tím, že knihovna monitoruje
tyto požadavky a knihy, které jsou prostřednictvím této služby žádány více než
jednou, pořizuje nákupem do svého fondu. Tyto dokumenty poté nemusí uživatelé již dále objednávat a vypůjčí si je klasickou cestou v příslušném oddělení
knihovny.
Požadavků služby MVS ze strany jiných knihoven bylo kladně vyřízeno 18
z celkového počtu 18 žádostí. V porovnání s minulým rokem došlo také
ke snížení. Tento pokles je pravděpodobně snížen skutečností, že knihovna
začala za každou půjčenou knihu prostřednictvím MVS žádat spolufinancování
také ze stran žádajících knihoven. Výjimku představují pouze knihovny, spadající pod metodiku MěK Trutnov, kterým je i nadále umožněno bezplatné půjčování.
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba nebyla v tomto roce požadována.

Reprografické služby
V roce 2014 bylo v knihovně zhotoveno a poskytnuto uživatelům za úplatu 831
černobílých (v roce 2013 se jednalo o 2.401 kopií) a 150 (oproti 81 v roce 2013)
barevných kopií. Za tyto služby byla vybrána částka 2.862,- Kč (v roce 2013
částka 4.252,- Kč). V porovnání s rokem 2013 sice došlo k podstatnému snížení zájmu o tuto službu, počty kopírovaných dokumentů jsou však téměř shodné
s rokem 2012. Zájem o kopírování je tedy kolísavý. Stále více je však ze strany
uživatelů využíván tisk dokumentů ze souborů uložených na vlastním flash disku nebo přímo z internetových stránek.

Donáška knihovních dokumentů
Službu rozvozu knihovních dokumentů (knih, periodik, CD) do místa bydliště
poskytuje knihovna zdravotně postiženým a starším občanům od roku 2009.
Každý rok je tímto způsobem půjčeno registrovaným uživatelům, kteří nemohou
ze závažných příčin využívat služeb knihovny osobně, téměř 2.000 dokumentů.
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V roce 2014 bylo rozvezeno a zapůjčeno přesně 2.289 dokumentů. Zájem
projevilo 12 domácností (1.755 knih a časopisů) a 6 osob z Domu
s pečovatelskou službou Strž (534 knih). Zde jsou velmi oblíbené brožury
Dr. Norden, které se v tomto případě půjčují bez evidence, jejich půjčení tedy
není v konečném součtu zahrnuto.
Knihovna využívá možnost zapůjčení automobilu od svého zřizovatele na
základě Smlouvy o výpůjčce.

Veřejný internet
K 30. červnu 2014 bylo v knihovně k dispozici 18 počítačů pro uživatele, z toho
17 s připojením na internet. Jeden PC, který byl umístěn v půjčovně pro dospělé čtenáře, sloužil pouze jako on-line katalog.
Po rekonstrukci a úpravách knihovních prostor v červenci, byl počet počítačů
zredukován na 12 počítačových stanic pro uživatele, z toho 11 stanic umožňuje
využití internetu (10 PC v hudebním a internetovém oddělení, 1 PC v literární
čajovně) a 1 PC slouží nadále v oddělení pro dospělé pouze jako on-line katalog. Uživatelé knihovny mají možnost bezplatného využití počítačových stanic.
Pro vlastníky notebooků a chytrých telefonů je zde zřízeno wifi připojení. Tato
bezdrátová síť, která měla do června 2014 dosah pouze v přízemí knihovny,
byla po rekonstrukci rozšířena také do patra budovy. Nyní je tedy k dispozici
také uživatelům v oddělení pro děti a v sálku knihovny, kde je využívána hlavně
při kulturních a vzdělávacích akcích knihovny.
Tisk dokumentů z internetu je zpoplatněn (viz ceník v knihovním řádu MěK Slavoj).

Internetové stránky www.slavoj.cz
Knihovna propaguje svou činnost, kromě jiného, také prostřednictvím webových
stránek www.slavoj.cz.
Uživatelům jsou zde k dispozici nejen aktuální informace o činnosti knhovny, ale
stránky umožňují využití velmi užitečných on-line služeb, které představují
v dnešní době již běžný standard každých knihovnických stránek. Uživatelé tak
mohou využít on-line prodlužování vypůjčených dokumentů, zámluvu
požadovaných dokumentů a další informace týkající se vlastního uživatelského
čtenářského konta.
V roce 2014 zaznamenaly knihovnické stránky celkem 22.023 návštěvníků (viz
tab. 3). Oproti předchozímu roku, kdy bylo vykazováno 19.998 elektronických
návštěv knihovny došlo k navýšení o 2.025 přístupů.
Dne 1. srpna 2014 byl spuštěn zkušební provoz nové webové prezentace
knihovny. Výraznou novinkou je samostatný web pro děti.
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Přímý provoz

8.943

40,6%

Vyhledávače

7.948

37%

Odkazující stránky

4.963

22,6%

Sociální sítě

171

0,8%

Tabulka 1: Přehled zdrojů provozu 2014

Nejvíce využívají webové stránky registrovaní čtenáři. Přímý provoz
zaznamenal, jak ukazuje tabulka 1, celkem 8.943 přístupy. Přes vyhledávače
bylo zaznamenáno 7.948 přístupů a 4.963 návštěvám byly stránky knihovny
zobrazeny prostřednictvím odkazujících stránek. Nově byly do tabulky
zaznamenány přístupy ze sociálních sítí (facebook). Zde se jeví jako velmi
pravděpodobné, že počet přístupů z těchto sítí se bude v průběhu příštích let
zvyšovat. Nejvýznamnější zdroje provozu ukazuje tabulka 2.

Tabulka 2: Nejvýznamnější zdroje provozu
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Měsíc

Počet návštěv

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

2.293
1.973
2.240
1.955
1.806
1.885
930
1.799
1.833
2.092
1.746
1.471
22.023

Tabulka 3: Návštěvy internetových stránek v jednotlivých měsících

Nejvýznamnější klíčová slova pro vyhedávání jsou beze sporu tezaury
„knihovna slavoj dvur kralove“ , „knihovna slavoj“, „slavoj, „knihovna slavoj“ (viz
tab. 4).

Tabulka 4: Nejvýznamnější klíčová slova
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Jednou z nejvyužívanějších elektronických služeb je on-line katalog. Dotazy na
dostupnost dokumentů činily v roce 2014 celkový počet 56.614 od 8.666 osob
(viz tab 5). Čtenářské konto využilo v loňském roce 5.813 uživatelů.

ROK

Počet
dotazů
(hledání)

Počet vstupů do katalogu
z prostoru
knihovny

Počet vstupů do už. konta

z prostoru
mimo knihovnu

z prostoru
knihovny

z prostoru
mimo knihovnu

Leden

5565

190

306

268

359

Únor

5735

172

299

230

306

Březen

5798

147

341

253

317

Duben

4866

127

265

212

335

Květen

5314

263

468

250

317

Červen

6824

374

781

218

315

Červenec

1811

49

145

57

83

Srpen

4354

111

303

105

198

Září

5492

238

596

190

347

Říjen

4922

355

863

199

345

Listopad

3240

428

802

214

295

Prosinec

2693

305

738

133

267

CELKEM

56614

2759

5907
8666

2329

3484
5813

Tabulka 5: Počet dotazů, vstupů do uživatelského konta a do online katalogu
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3. Oddělení knihovny
V knihovně je uživatelům k dispozici celkem pět oddělení: oddělení pro dospělé
čtenáře, oddělení pro děti, studovna s čítárnou, hudební oddělení s veřejným
internetem a literární čajovna. Mimo provozní dobu knihovny zde probíhá výuka
jazyků, Virtuální univerzita 3. věku, přednášky, semináře a jiné kulturněvzdělávací akce.
Knihovna se neustále snaží vycházet vstříc svým uživatelům a to nejen prostřednictvím dobře spravovaného a doplňovaného knihovního fondu, ale také
příjemným prostředím. V červenci roku 2014 proběhly rozsáhlé úpravy vnitřních
prostor knihovny a rekonstrukce oddělení pro děti.
Rekonstrukce a úprava knihovny
V červenci byla knihovna pro čtenáře zcela uzavřena z důvodu oprav a úprav
interiéru.
Změny: Chodba byla nově vymalovaná a obrazy či fotografie jsou umístěny
novém variabilním závěsném systému. V oddělení pro dospělé návštěvníci na
první pohled nic nového nezaznamenají, přesto zde proběhla zásadní změna,
reorganizace skladových prostor. Literární čajovna společně se studovnou
získala naprosto novou vizáž „pouhým“ vymalováním.

Obrázek 1: Literární čajovna po vymalování

Obrázek 2: Čajovna v provozu
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Hudební oddělení bylo pokryto novou podlahovou krytinou a co je velmi
podstatné, uživatelé internetu pro veřejnost jistě ocení nový systém připojení
k síti, který je proti předchozímu stavu několikanásobně rychlejší a funkční.
Bezdrátové připojení bylo doposud možné využívat pouze v čajovně, nově je
možné připojit chytrý telefon, tablet či notebook k WiFi také v patře budovy,
konkrétně ve studovně a v oddělení pro děti.

Obrázek 3.:
3: Příprava
Přípravana
nanovou
novoupodlahovou
podlahu krytinu

Obrázek 4.:
4: Průchod
Průchoddo
dohudebního
hudebníhooddělení
oddělení

Obrázek 5.:
5: Hudební
Hudebníoddělení
oddělenívvprovozu
provozu

11

V oddělení pro děti proběhla nejvýraznější změna. Naučná literatura je nově
zcela oddělena od beletrie v zadní části dětského oddělení a je doplněna
realistickou malbu přírody. Knihy jsou umístěny v nových regálech a starý
koberec byl nahrazen novým. V celém patře byly zvětšeny průchody mezi
jednotlivými odděleními, čímž je připraveno pro plánovaný bezbariérový pohyb
po celé knihovně.

Obrázek 6:
Autorka
realistické
Autorka malby
malbypaní
paníJitka
Mašínová
Mašínová

Obrázek 7: Ukázka malby

Obrázek 8: Úsek naučné literatury v dětském oddělení
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Obrázek 9: Dětské oddělení v průběhu rekonstrukce 1

Obrázek 10: Dětské oddělení v průběhu rekonstrukce 2

13
Obrázek 11: Nově vybudované dětském oddělení

Kromě rybiček má knihovna od rekonstukce nové „knihomoly“ v podobě agam
vousatých a felsum madagaskarských.

Obrázek 12: Dva nové přírůstky knihovny – agamy vousaté

Obrázek 13: Felsumy madagaskarské v oddělení naučné literatury
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Studna vědění byla po deseti letech zbourána a nahrazena knižním akváriem.

Obrázek 14: „Knižní“ akvárium

Obrázek 15: Studna vědění
2004 - 2014

Přehled provozní doby jednotlivých oddělení
V roce 2014 byla rozšířena provozní doba v oddělení pro dospělé ve středu do
19.00 hodin (v roce 2013 bylo do 17.00 hodin) a v oddělení pro děti a mládež je
otevřeno nově také v sobotu v dopoledních hodinách.
Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Oddělení pro děti
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 19.00
9.00 - 11.00
9.00 - 19.00
9.00 - 11.00

7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
9.00 - 11.00

12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
9.00 - 11.00
12.00 - 17.00

V období školních prázdnin je oddělení pro děti otevřeno každý všední den
v dopoledních hodinách od 9.00 do 11.30 hodin, v pondělí od 9.00 do 17.00
hodin.
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Studovna a čítárna
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
9.00 - 11.00
9.00 - 19.00
9.00 - 11.00

Hudební oddělení a Internet
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
9.00 - 11.00
9.00 - 19.00
zavřeno

Literární čajovna a internetová kavárna
(leden – červen; září – prosinec)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

12.00 - 19.00
12.00 - 19.00
12.00 - 19.00
zavřeno
12.00 - 19.00
zavřeno

Literární čajovna a internetová kavárna
(červenec - srpen)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

12.00 - 19.00
12.00 - 19.00
12.00 - 19.00
zavřeno
12.00 - 19.00
zavřeno
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4. Čtenáři a uživatelé
Elektronická statistika uvádí celkem 2.635 registrovaných čtenářů (16,2%
z celkového počtu 16.357 obyvatel, které eviduje město Dvůr Králové nad
Labem). Celkový počet těchto čtenářů je však ve skutečnosti daleko větší.
Nesoulad statistiky se skutečností způsobuje registrace celé rodiny v rámci
tzv. rodinných průkazů. Je dokázáno, že na jednu rodinnou průkazku si
půjčuje dokumenty 3 až 8 osob. Pokud bychom tedy chtěli znát opravdový
počet registrovaných čtenářů, museli by být tyto průkazy zrušeny, což v blízké
budoucnosti knihovna nezamýšlí.

Z 2.266 evidovaných královédvorských dětí do 15 let je registrováno celkem
965 dětských čtenářů, tj. 42,6 % populace (viz tab. 6).
Registrovaní čtenáři celkem
- z toho tzv. rodinní čtenáři
- z toho čtenáři do 15 let
Tabulka 6: Uživatelé

2.635

1

281
965

V roce 2014 zaznamenala knihovna celkem 54.996 návštěv svých uživatelů,
z toho u návštěvníků on-line služeb bylo evidováno 9.391 přístupů. (viz tab. 7).
Oproti roku 2013 došlo k navýšení celkové návštěvnosti o 9.272 návštěvníky
(elektronické návštěvy vzrostly o 2.205 přístupů, fyzické o 7.067 návštěv).

Návštěvníci
Návštěvníci celkem
Návštěvníci on-line služeb

54.996
9.391

- z toho vstup do el. katalogu
- z toho vstup do el. výpůjčního katalogu

5.907
3.484

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)
- z toho oddělení pro dospělé
- z toho oddělení pro děti
- z toho čítárna
- z toho VI, HU
- z toho čajovna
- z toho návštěvníci využívající internet v knihovně
- z toho návštěvníci kulturních akcí
- z toho návštěvníci vzdělávacích akcí
Tabulka 7: Návštěvníci

1

45.605
20.093
7.925
3.020
4.887
1.053
4.885
3.267
475

100%
17,07%
62,90%
37,10%

82,93%
44,06%
17,38%
6,62%
10,72%
2,31%
10,71%
7,16%
1,04%

Existence tzv. rodinných čtenářů má zamezit zneužívání dětských průkazů (tj. nižší registrační
poplatek) dospělými čtenáři. Průkaz je registrován na dospělého zástupce rodiny. S tímto průkazem mohou využívat služeb všech oddělení knihovny všichni členové rodiny.

17

Výpůjčky
Celkový počet výpůjček v roce 2014 tvoří 107.001 knihovních jednotek (viz tab.
8). Počet výpůjček zaznamenaných v celé knihovně ani v jednotlivých odděleních se výrazně neliší od předchozího roku.
Výpůjčky celkem
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti
Čítárna
VI, HU2
Čajovna

107.001
64.176
18.914
16.691
5.250
1.959

100%
59,98%
17,68%
15,60%
4,91%
1,83%

Tabulka 8: Výpůjčky v jednotlivých odděleních

Jak je zřejmé z tabulky 9, nejpreferovanější výpůjční službou je absenční výpůjčka knih, která tvoří téměř 77%. Nejvíce návštěv je tradičně v oddělení pro
dospělé čtenáře a v oddělení pro děti. 45% výpůjček tvoří beletrie určená dospělým čtenářům (viz tab. 10).
Služba rezervace dokumentů zaznamenala celkem 1.660 požadavků.

Výpůjčky celkem

107.001

- z toho prezenční
- z toho prolongace

Knihy
Periodika
0AV média
Hry
Čtečky

2.352
24.883

81.880
19.908
4.979
195
39

100%
2,20%
23,25%

76,52%
18,60%
4,65%
0,18%
0,04%

Tabulka 9: Výpůjčky podle druhu dokumentu

48.210
14.844
63.054

%
Z celku
45%
14%
59%

%
skupiny
77%
23%
100%

15.322
3.320
18.642

14%
3%
17%

82%
18%
100%

Druh literatury

počet

Beletrie pro dospělé
Naučná literatura pro dospělé
Literatura pro dospělé celkem
Beletrie pro děti
Naučná literatura pro děti
Literatura pro děti celkem

Tabulka 10: Složení výpůjček podle tematického zaměření (pouze knihy)

2

Veřejný internet a hudební oddělení
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Oddělení
Celá knihovna

Počet výpůjček na:
1 registrovaného čte1 návštěvníka
náře
2,89
45,43

- Čítárna
- Oddělení pro dospělé
- Oddělení pro děti
3
-VI, HU
- Čajovna
Tabulka 11: Průměrné výpůjčky

5,18
3,19
2,39
1,07
1,86

62,72
38,38
16,39
10,60
8,26

5. Knihovní fond
Knihovní fond představuje ke dni 31. 12. 2013 celkem 65.053 knihovních jednotek, z toho je 22.799 svazků naučné literatury a 37.634 titulů tvoří beletrie.
Z tohoto množství knihovních jednotek je 4.486 audiovizuálních médií. V roce
2014 začala knihovna půjčovat také společenské hry. Nabídku tvoří 59 titulů
(viz tab.12).
Přibližně 43.500 titulů je umístěno ve volném výběru, zbytek knih je uložen ve
skladech. To se týká především duplikátů krásné literatury, starší naučné literatury a celého fondu knihovny Literárního a čtenářského spolku Slavoj.

Knihovní fond celkem
Knihy
z toho beletrie
z toho naučná literatura

65.053
60.433
37.634
22.799

AV Media
Hry
Brožury
Komplety periodik

100,00%

4.486
59
51
24

Tabulka 12: Knihovní fond

Akvizice
Náklady na pořízení knihovního fondu představovaly v roce 2014 částku
373.795 Kč. Nejvyšší položkou byly knihy, celkem 275.012 Kč. AV média byla
pořízena v nákladu 16.474 Kč, za nákup a předplatné periodik bylo vydáno
82.309 Kč. Roční přírůstek v roce 2014 činil 1.878 knihovních jednotek.
Z projektu Česká knihovna, který je vyhlašován na podporu nákupu
nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, knihovna získala 22 titulů
v celkové hodnotě 5.423,- Kč.

3

Veřejný internet a hudební oddělení

19

Nejžádanější tituly knih v roce 2014

Oddělení pro dospělé
Velmi oblíbené jsou u čtenářů brožury Dr. Norden - Lékařské příběhy, které byly
půjčeny v součtu 407x. Z knih byl v roce 2014 nejvíce půjčován Molierův
Lakomec před Infernem světoznámého Dana Browna a světovým bestselerem
Padesát odstínů šedi spisovatele Jamese, který se posunul z loňského
prvenství na třetí místo. V naučné literatuře jsou mezi prvními tituly hned dva,
které pojednávají o historii Dvora Králové a okolí.
Beletrie:
1. Moliere: Lakomec
2. Brown , Dan: Inferno
3. James, E.L.: Fifty Shades Darker. Padesát 2.
4. Roberts, Nora: Ohnivý soumrak
5. James, E.L.: Fifty Shades of Grey. Padesát 1.
6. Coulter, Catherine: Hluboko v srdci
7. Howard, Linda: Stíny úsvitu
8. Orwell, Georgie: Farma zvířat
9. Jonasson, Jonas: Stoletý stařík, který vylezl
10.Monyová, Simona: Zítra vyjde slunce

Naučná literatura:
1. Doubravice: Almanach Doubravice
2. Michálek, Libor: Zničte to, nebo nebo to zničí vás
3. Viták, Antonín: Dějiny královského věnného
4. Blechová, Olga: Waldemar a Olga.
5. Barter,Ian: Tábor smrti Osvětim
6. Petrov, Michal: Retro ČS
7. Černý, Miroslav: Pátá rovnoběžka
8. Ve jménu módy
9. Groos- Miller, Claudia: Hlavu vzhůru- kniha o přežití
10.Malátný, Michal: Chinaski poprvé
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Oddělení pro děti a mládež
V literatuře pro děti a mládež se v první desítce již několik let drží díly Harryho
Pottera a Deníku malého poseroutky. Mezi tyto tituly se nově zařadila kniha
Hunger games. Z naučné literatury si děti nejvíce oblíbily knihy s tématem zvířat
a interaktivní knihy.
Beletrie:
1. Rowling, J.K.: Harry Potter a vězeň … 3
2. Collins, Suzanne: Hunger games. Aréna smrti. 1
3. Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 5
4. Kinney ,Jeff: Deník malého poseroutky 1
5. Groening, Matt: Simpsonovi-Komiksový úlet
6. Lada Josef: O chytré kmotře lišce
7. Peyo: Šmoulové. Šmoulové .Šmoulové a vejce
8. Roth, Veronica: Divergence 1
9. Saint-Exupéry,Antonie- Malý princ
10.Simpsonovi
Naučná literatura:
1. Bartels, Anja: Bydlíme s morčetem
2. Rovira, Pere: Hledej dinosaury
3. Balák, Libor: Moje první kniha o pravěku
4. Arredondo, Francisco: Hledej hasiče
5. Bull, Jane: Zvířátka levou zadní
6. Frith, Alex: Velká kniha o velkých…
7. Pieta, Helen: Bydlí s námi morče
8. Pratt, Leonie: Co všechno holky umí
9. Rovira, Pere: Hledej zvířata v ohrožení
10.Rovira, Pere: Hledej a najdi zvířata lesů

Literární čajovna
V literární čajovně je největší zájem o literaturu z pera Paula Coelha a Lorny
Byrneové. Z naučné literatury si prvenství drží titul Čtyři dohody.
Beletrie:
1. Coelho, Paulo: Alchymista
2. Byrne,Lorna: Andělé v mých vlasech
3. Coellho, Paulo: Rukopis nalezený v Akkonu
4. Coelho, Paulo: Čarodějka z Portobella
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5. Sharma, Robin S.: Mnich, který prodal své Ferrari
6. Byrne, Lorna: Andělské poselství naděje
7. Byrne, Lorna: Schody do nebe
8. Coelho, Paulo: Jedenáct minut
9. Coelho, Paulo: Láska
10. Coelho, Paulo: Nevěra

Naučná literatura:
1. Ruiz, Miguel: Čtyři dohody
2 .Foučková, Marta: Já jsem
3. Moorjani, Anita: Musela jsem zemřít
4. Bowers, Barbara: Jaké barvy je tvá aura?
5. Brzáková, Pavlína: Ze mě. Cesta Blázna
6. Jordánová, Zdenka: Poznej svůj cíl
7. Millman, Dan: Čísla života
8. Ošo: O strachu
9. Ruiz, Miguel: Pátá dohoda
10.Ruiz, Miguel: Čtyři dohody – Pracovní kniha

Nejžádanější periodika
Studovna a čítárna
1. Právo
2. Dnes
3. Krkonošský deník
4. Sport
5. Lidové noviny
6. Květy
7. Vlasta
8. Reflex
9. Instinkt
10.Katka
Oddělení pro děti
1. Kačer Donald
2. Čtyřlístek
3. Tom a Jerry
4. 21. Století Junior
5. Score
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Literární čajovna
1. Meduňka
2. Regenerace
3. Enigma

Nejžádanější společenské hry:
Půjčovat hry začala knihovna s příchodem nového roku. Tato nová služba
získala u čtenářů oblibu velmi rychle. Fond je zatím tvořen pouze 59 tituly.
Celkem hry zaznamenaly 195 výpůjček.
1. V kostce!
2. Kámen, nůžky, papír
3. Umí prase létat?
4. Veselá farma
5. Dominion
6. Pravda nebo lež
7. Pirates of the Caribbean Dead
8. Párty Alias Velká sázka
9. Scrabble
10.Ubongo

Elektronické čtečky knih:
Od ledna 2014 začala knihovna půjčovat zařízení na čtení e-knih. Čtenáři tuto
možnost využili celkem 39x. Největší počet výpůjček zaznamenal Pocket Book,
dotyková čtečka s barevným displayem a českým menu. Nejmenší zájem byl o
eReading, čtečku s klasickým ovládáním.
1. Pocket Book Color Lux
2. Amazon Kindle PaperWhite
3. eReading EB 7000
Nejžádanější tituly audiovizuálních dokumentů
Hudební oddělení a veřejný internet

1. Vondruška, Vlastimil: Jménem krále
2. Vondruška, Vlastimil: Apage Satanas!
3. Tučková, Kateřina: Žítkovské bohyně
4. Chander, Raymond: Hluboký spánek
5. Goscinny, René: Návrat z prázdnin a jiné
23

6. King, Stehen: Čtyři roční období
7. Christie, Agatha: Herkule Poirot. Černý vzadu
8. Eislerová, Jana: Robinson Crusoe
9. Larsson, Stieg: Milénium. 2.
10. Larsson, Stieg: Milénium. 1.
Přehled titulů periodik
K 31. 12. 2014 odebírala knihovna celkem 95 titulů periodik. Částka použitá na
nákup periodik v roce 2013 byla ve výši 82.309 Kč.
periodika v čítárně pro dospělé:
denní tisk, noviny
1. Hospodářské noviny
2. Krkonošský deník
3. Lidové noviny
4. Literární noviny
5. MF Dnes
6. Právo
7. Sport
regionální tisk
1. Noviny královédvorské radnice
2. Dvůr Králové nad Labem: Vlastivědné čtení o našem městě i jeho
okolí
ostatní periodika
1. Betynka
2. Burda
3. Bydlení
4. Cinema
5. Diana
6. dTest
7. Dům a zahrada
8. 21. století
9. Ekonom
10. History revue
11. Chatař a chalupář
12. Chovatel
13. Chuť a styl - Gurmet
14. Instinkt
15. Jezdectví
16. Katka
17. Katka speciál – Náš útulný byt
18. Koktejl
19. Krkonoše. Jizerské hory
20. Květy
21. Letectví + kosmonautika
22. Lidé a země
23. Marianne
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24. Moje země
25. National Geographic
26. Ona ví
27. Pes
28. Počítač pro každého
29. Praktická moderní žena
30. Puls
31. RC modely
32. Receptář
33. Reflex
34. Revue 50plus
35. Rock&Pop
36. Rodina a škola
37. Rozmarýna
38. Rybářství
39. Sandra
40. 100+1 zahraničních zajímavostí
41. Story
42. Svět motorů
43. Týden
44. Udělej si sám
45. Včelařství
46. Vesmír
47. Vlasta
48. Zahrádkář
49. Zdraví
50. Žena a život
periodika v dětském oddělení:
1. ABC
2. Čtyřlístek
3. 21. století Junior
4. Kačer Donald
5. Mateřídouška
6. Méďa Pusík
7. Můj vláček
periodika v literární čajovně:
1. Enigma
2. Meduňka
3. Regena
4. Regenerace
periodika v knihovnické příručce:
1. Bulletin SKIP
2. Čtenář
3. KRUH – bulletin Střediska východočeských spisovatelů
4. U nás
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remitenda:
1. Computer
2. Fakta&svědectví
3. Flóra na zahradě
4. Koně&hříbata
5. Medvídek Pú
6. Moje psychologie
7. Moje zdraví
8. Naše kočky
9. Otazníky historie
10. Praktik
11. Score
12. Sluníčko
13. Svět koní
14. Svět koupelen
15. Svět kuchyní
16. Svět psů
17. Tajemství české minulosti
18. Tom a Jerry
19. Turista
20. Válka revue
21. Živá historie
6. Výchovně vzdělávací akce
V roce 2014 knihovna zrealizovala celkem 193 výchovně vzdělávacích a kulturních akcí, jichž se zúčastnilo 3.742 osob. Podrobný výčet a popis vybraných
akcí společně s popsanými fotografiemi je uveden v příloze č. 1 „Akce
v knihovně“.

Obrázek 16: Děti na besedě
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Výuka jazyků
V roce 2014 byly otevřeny 2 kurzy angličtiny pro předškolní děti „Playing
English“, pro dospělé byl otevřen 1 kurz francouzštiny a 1 kurz němčiny.
Kurzy probíhají od října do května v odpoledních hodinách. Doba trvání jedné
lekce je u dětí 75 minut, u dospělých 90 minut. Ve školním roce 2013/2014 byla
Lektorkou Mgr. Klára Pohlová. Francouzštinu pro dospělé vede Mgr. Jana
Hojná, lektorkou německého jazyka je Věra Robková. S lektorkami byly
uzavřeny Dohody o provedení práce.
Kurzovné u kurzů pro děti je 1.500,- Kč, u kurzů pro dospělé 2.100,- Kč po dobu
osmi měsíců (říjen - květen).

Obrázek 17: Předškoláci při výuce angličtiny s lektorkou Mgr. Klárkou Pohlovou

Virtuální univerzita 3. věku
Univerzity třetího věku (U3V) jsou specifickou součástí celoživotního
vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytují občanům nad 50 let
vzdělávání na vysokoškolské úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a
vzdělávacích činností. Vzdělávání na U3V je založeno na osobním rozvoji,
nikoliv profesní přípravě a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul. Jejich
smyslem je nabídnout seniorům druhý životní program, když ten první,
pracovní, již skončil.
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Městská knihovna Slavoj ve spolupráci s OS Krkonoše a Pokrkonoší nabídla
možnost celoživotního vzdělávání, jehož garantem je Zemědělská univerzita
v Praze.
Studium je složeno ze šesti semestrů. V prvním semestru byla hlavním
tématem pro všechny přihlášené zájemce astronomie, v dalších semestrech si
studenti mohou vybrat z následujících témat:
Etika jako východisko z krize společnosti
Kouzelná geometrie
Lesnictví
Historie a současnost české myslivosti
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
Vývoj a současnost Evropské unie
Vývoj informačních technologií
Čínská medicína v naší zahrádce
Hudební nástroje
Dějiny oděvní kultury
Osobní finance
Lidské zdraví
Život a dílo Michelangela Buonarroti
Dějiny oděvní kultury II.
Umění rané renesance v Itálii
Evropské kulturní hodnoty

Obrázek 18: Studenti Virtuální univerzity 3. věku
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Přednášky vysokoškolských učitelů probíhají virtuálně v sálku Městské knihovny Slavoj. Po přednášce následuje společné vypracování testu a diskuze
k tématu mezi účastníky semináře. Cena úvodního semestru Astronomie(4 výukové přednášky) byla 210,- Kč. První setkání se uskutečnilo ve středu 26. února
od 10.00 hodin a další ve čtrnáctidenním intervalu. Celkem se ke studiu přihlásilo 32 studentů, v dopoledních hodinách tedy probíhaly 2 kurzy po 16ti studentech. Zimní semestr odstartoval 7. a 8. října 2014. Studenti si pro studium vybrali témata: Lidské zdraví a Čínská medicína.

Kampaň Celé Česko čte dětem
Kampaň "Celé Česko čte dětem" propagujeme v MěK Slavoj ve Dvoře Králové
nad Labem rozdáváním čtenářských deníčků pro děti a rodiče při Pasování
prvňáčků na čtenáře. Pasování probíhá na přelomu měsíce leden/únor a v roce
2014 bylo rozdáno 181 deníčků do prvních tříd. Zároveň jsme oslovili i tři
mateřské školky - MŠ dostávají 1 deníček.
Všem zúčastněným je vysvětleno, jak s deníčky pracovat a je sdělen i termín
pro jejich vyhodnocení (červen - Škola naruby). Vybíráme a oceňujeme z každé
třídy deníček s nejvíce zápisky a deníček s nejhezčími ilustracemi. V roce 2014
se nám vrátilo 176 deníčků, tedy 97%.

Důležitou součástí výchovně-vzdělávací práce knihovny je propagace její
činnosti a aktivit knihovny. V příloze č. 2 „Knihovna v tisku“ jsou novinové
články, které vyšly v průběhu roku 2014 o Městské knihovně Slavoj
v Krkonošském deníku. Kromě vlastních stránek prezentuje knihovna své akce
také na internetových stránkách www.mudk.cz a www.kralovedvorsko.cz.
Knihovna propaguje svou činnost také prostřednictvím facebooku.

29

7. Hospodaření knihovny
V roce 2014 hospodařila Městská knihovna Slavoj s celkovým rozpočtem
4 544 785,- Kč (Příspěvek na provoz z rozpočtu obce 3 859 851,- Kč + vlastní
výnosy 684 934,- Kč). Příjmy z hlavní činnosti (prodej knihovnických a informačních služeb) představovaly částku 643 002,- Kč. Ty jsou tvořeny z poplatků
od čtenářů a uživatelů. Další příjmy z hlavní činnosti představují placené jazykové kurzy, organizace vzdělávání pro seniory (VU3V) a příjmy za služby knihovny, které v souladu s ustanovením zákona č. 257/2001 Sb., o veřejných informačních službách, může knihovna zpoplatnit. Jedná se zejména
o reprografické služby, tisk dokumentů a vstupné na vzdělávací akce.

8. Zaměstnanci knihovny
Městská knihovna Slavoj měla v roce 2014 celkem 7 odborných pracovníků knihovníků ve stálém pracovním poměru (celkový úvazek 6,7) a dále 0,5 THP
(úklid prostor knihovny).
DPP a DPČ jsou uzavřeny s: obsluhou literární čajovny, lektorkami jazykových
kurzů a s lektory přednášek a seminářů pořádaných knihovnou.
Přehled zaměstnanců knihovny ve stálém pracovním poměru:
Mgr. Marta Staníková: ředitelka knihovny, oddělení pro děti
Hana Horáčková: zástupkyně ředitelky, oddělení pro dospělé čtenáře
Mgr. Věra Bukovská: čítárna a studovna, MVS
Bc. Renata Vaňurová: (od 1. 9. 2014) oddělení pro dospělé čtenáře, čítárna a
studovna (do 28. 2. 2014 Jaroslava Šimková)
DiS Denisa Bezrová: oddělení pro dospělé čtenáře, dětské oddělení
DiS. Martina Voňková: oddělení pro děti
František Zoufalý: veřejný internet a hudební oddělení
Veronika Dufková: uklízečka
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Knihovna v lednu

Od 1. 1. – 14. 3. 2014
Anketa Suk – čteme všichni
Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze vyhlašuje již 21. ročník ankety o
nejoblíbenější a nejčtenější knihu daného roku určenou dětem. Která kniha vydaná
v roce 2013 se těší největšímu zájmu královédvorských dětí? Hlasovací lístky jsou
k dispozici v oddělení pro děti. Všechny odpovědi budou slosovány. Pět šťastných
výherců se zúčastní slavnostního předávání cen za účasti spisovatelů a ilustrátorů
dětských knih 9. dubna v Památníku národního písemnictví v Praze. Hlasovací lístky
odevzdejte do knihovny osobně nebo e-mailem na adresu knihovna@slavoj.cz do 14.
března.
Od 6. 1. – 31. 3. 2014
Výstava „Knihosaurů“
Výstava soutěžních prací, ve kterých měli soutěžící ztvárnit prehistorického obyvatele
knihovny. Nejzajímavější a nejoriginálnější výtvarná dílka dětí z královédvorských
základních škol a přilehlých obcí, můžete obdivovat v prostorách knihovny.
8. 1. od 18.00 hodin
Kolem světa aneb cestování nejen za zvířaty
Tunis – velké pískoviště?
Ing. Michal Skalka
Když se řeklo "karavana na Sahaře" představil jsem si slunce žhnoucí na řadu
velbloudů nesoucí na svých hrbech beduíny a brodící se saharským pískem. Když
jsem se byl na Saharu podívat a bavil jsem se o karavanách s beduíny, zjistil jsem, že
tak to vůbec nebylo. Chcete vědět, jak to tedy bylo? Přijďte si to poslechnout na moje
promítání. Další díl z cyklu přednášek ZOO Dvůr Králové nad Labem se koná
v přednáškovém sálku knihovny. Vstup zdarma.
13. 1. od 14.00 hodin
Pohádkoterapie
DUHOVÉ POHÁDKY
Pohádky mají blahodárný účinek na náš organismus. Udělejte si chvilku a přijďte si
poslechnout několik duhových pohádek. Vhodné pro děti od 5 let. Koná se v sálku
knihovny.
22. 1. od 18.00 hodin
Tibet versus Čína
Radka Tkáčiková
Tibet je země opředená mnohými legendami. Přijďte se seznámit s realitou, s životem
Tibeťanů v okupované zemi. Dále: buddhistická pokora versus čínská agresivita,
nejposvátnější místa zničená a následně opravována, mýtická hora Kailash a dech
beroucí krajina posvátného jezera Manasarovar. Tibet od středu na západ, trochu
historie a současnost. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
iv

Cestopisné přednášky jsou nedílnou součástí kulturních akcí knihovny. Po
několikaleté spolupráci se Zoo Dvůr Králové nad Labem, skončil projekt Kolem
světa aneb cestování nejen za zvířaty. Důvodem byl nástup nového ředitele a
vybudování nové přednáškové místnosti přímo v Zoo. Poslední přednášku měla
v září 2014 bývalá ředitelka Dana Holečková.

Obrázek 19: Plakát k Cestování kolem světa

v

Nové služby ve Slavoji I.
S novým rokem nabídla Městská knihovna Slavoj svým uživatelům také nové
služby. Jednou z novinek v knihovně bylo v lednu absenční půjčování
společenských her.
Již několik let si mohli čtenáři v oddělení pro děti nebo v knihovnické čajovně
zahrát nejrůznější společenské hry a hlavolamy, které byly zakoupeny pouze
k prezenčnímu půjčování. Od ledna jsme nabídli registrovaným uživatelům
možnost půjčit si na jeden měsíc jednu z her nebo hlavolamů z knihovního
fondu také domů. Je možné zvolit dobrodružnou tématiku, didaktické hry nebo
hry na procvičování paměti. Zábavu zde vyberete pro děti od věku tří let a na
své si přijdou -náctiletí i dospělí. K 30. prosinci bylo možné vybírat již z padesáti
titulů deskových a karetních společenských her. Seznam her je k dispozici
v literární čajovně (v přízemí naproti oddělení pro dospělé) a na webu knihovny.
Pokud budou mít čtenáři knihovny o tuto službu zájem, budeme fond her
v budoucnu rozšiřovat.

Obrázek 20: Půjčujeme společenské hry
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Knihovna v únoru
4. – 28. 2.
Pasování prvňáčků 2014
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny se stalo již tradiční slavností pořádanou pro
všechny prvňáčky z královédvorských škol a okolí. Také letos je pro děti připraven
jejich první čtenářský průkaz. Termín pasování si můžete zarezervovat v dětském
oddělení knihovny, na tel. číslech: 499 320 157, 721 390 348 nebo e-mailem na
adresu: knihovna@slavoj.cz.
5. 2. od 18.00 hodin
Kolem světa aneb cestování nejen za zvířaty
Základy biogeografie a ostrovní ekologie
RNDr. Petr Rybář
Lidé dnes hodně cestují a poznávají přírodu mnoha exotických zemí. Aby jí trochu
porozuměli, měli by znát alespoň základy biogeografie – oboru o zeměpisném rozšíření
rostlin a živočichů. A že tzv. ostrovní ekologie nemá co říci obyvatelům země, která
postrádá moře? Naopak – měla by být základní pomůckou pro poznávání, pochopení
a ochranu naší přírody, která je v podmínkách tzv. kulturní krajiny se sídlišti,
zemědělskou půdou, devastovanými plochami atd. bez nadsázky rozčleněna do
ostrůvků a souostroví. Prezentace je bohatě doplněna unikátními fotografickými
i filmovými záběry. Další díl přednášek přírodopisného cyklu Cestování nejen za
zvířaty, které pořádá ZOO Dvůr Králové. Koná se v přednáškovém sále knihovny.
Vstup zdarma.
19. 2. od 18.00 hodin
Sicílie – cesta vlakem po ostrově
Mgr. Mirka Průchová
Existuje ještě mafie? Je Sicílie ještě Itálie? Putování za historií, přírodou a tajemstvími
ostrova, pátrání po sicilském baroku a objevování gastronomických pokladů Sicílie
proběhne i s malou ochutnávkou v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
21. 2. od 13.00 hodin
Pohádkoterapie
Paní Zima
Tentokrát je pro malé posluchače připraven zimní příběh bratří Grimmů. Čtení
proběhne v sálku knihovny. Vstup zdarma.
28. 2. od 9.00, 10.00 a 11.00 hodin
Moudré pohádky vesmírných skřítků
Anna Birke-Semeráková
Autorka knihy přibližuje dětem pohádkovými příběhy základy astrologie, zákonitosti
mezilidských vztahů a vesmírní skřítci nabízejí nový úhel pohledu na běžné životní
situace. Program je určen pro žáky 1. – 5. tříd základních škol. Zájemci z řad pedagogů
si mohou program zarezervovat na tel. Číslech 499 320 157, 721 390 348. Setkání
s autorkou proběhne v sálku knihovny. Vstup zdarma.
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Knihovna je otevřena pro všechny generace. Mimo půjčování a kromě jiných
připravovaných akcí, je každý měsíc po poledni připraveno čtení, které se
tematicky vztahuje k ročnímu období, k lidovým zvykům nebo k výročí
spisovatelů knih pro děti a mládež.
V únoru 2014 začala v knihovně probíhat Virtuální univerzita 3. věku. K prvnímu
zkušebnímu semestru s tématem astronomie se přihlásilo 30 studentů ve věku
50+.

Obrázek 21: Děti při pohádkoterapii

Obrázek 22: Studenti VU3V
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V únoru proběhlo již tradiční pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Této akce
se každoročně účastní téměř 200 žáků ze Dvora Králové nad Labem a
přilehlých obcí.

Městská knihovna Slavoj
ve Dvoře Králové nad Labem

uděluje

List pasování na čtenáře
Danielu Vojtíškovi

ve Dvoře Králové nad Labem, dne 18.2. 2014

ix
Obrázek 23: Certifikát pro pasované děti

Nové služby ve Slavoji II.: půjčování čteček elektronických knih
Další novinka roku 2014 se týkala také výpůjčních služeb. V oddělení pro
dospělé čtenáře mají registrovaní čtenáři možnost vypůjčit si po dobu čtrnácti
dnů čtečku elektronických knih.
Knihovna zakoupila pro tyto účely tři zařízení od různých výrobců. Liší se svou
velikostí, ovládáním, podsvícením, podporovanými formáty i funkcemi.
Společná pro všechna zařízení je technologie E-ink (elektronického inkoustu).
Displej tak na oko působí stejně jako papírová kniha, čímž se výrazně liší od
tabletů, chytrých telefonů nebo počítačů.
Čtečku Ereading EB 7000 můžeme doporučit trpělivějším uživatelům, kteří
budou číst převážně v češtině a těm, kteří nemají rádi dotykové displeje. Tento
typ není podsvícený.
Amazon Kindle Paperwhite je vhodný zejména pro uživatele, pro které není
na překážku menu v angličtině. V Česku je velmi oblíbený i přesto, že čeština
oficiálně nepatří mezi podporované jazyky. České knížky v Kindlu zobrazíte. Je
dotykový a podsvícený.
PocketBook Color Lux je první barevná osvětlená dotyková čtečka na českém
trhu. Má jednoduché intuitivní ovládání. Její silnou stránkou je velké množství
funkcí, které u ostatních čteček nenajdete.
V zařízeních jsou k dispozici pouze tzv. volná díla, ke kterým se již nevztahují
autorská práva. Přesto zde nabízíme několik desítek knih v češtině a několik set
knih v cizích jazycích (angličtina, francouzština, ruština, ukrajinština,
španělština, italština). Seznam titulů je k dispozici v oddělení pro dospělé
čtenáře. Pokud však máte zájem, můžete si v internetovém knihkupectví knihu
zakoupit a stáhnout do naší čtečky, abyste si neničili zrak na vašem notebooku.
Před vrácením je však nezbytně nutné uvést zařízení opět do původního stavu,
tedy Vámi nahraný soubor vymazat.
Čtečka elektronických knih nebo papírová kniha? Tato otázka koluje mezi
čtenáři už více než jedno desetiletí. Vývoj informačních technologií je značný
a lze tedy předvídat, že majitelů čteček bude spíše přibývat než naopak. Jak
kniha, tak čtečka mají své odpůrce i zastánce, každá strana má rub a líc. Při
běžném relaxačním čtení dáme přednost knize, na cestách (do malé krabičky
se vejde i několik tisíc knih) a při studiu (dokumenty, které potřebujeme, existují
pouze v digitální podobě, nemají analogový protějšek) využijeme raději čtečku.
Kniha je nostalgie. Pro mnohé z nás je spjata s obálkou, papírem, listováním
a v neposlední řadě také s její specifickou vůní. Koneckonců, posuďte sami.
Osobně bych v otázce „Čtečka elektronických knih nebo papírová kniha?“
spojku nebo nahradila spojkou i. Aspoň prozatím ….
.
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Obrázek 24: Plakát k upozornění na půjčování elektronického čtecího
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Knihovna v březnu
Březen – měsíc čtenářů
Udělení titulů “Čtenář roku 2013” a „Čtenářská rodina 2013“
Udělování titulu „Čtenář roku“ se pomalu začíná stávat tradicí. Cílem této aktivity je
posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce
využívají. V průběhu měsíce března vyhodnotí knihovnice “největšího“ čtenáře v
každém oddělení knihovny a letos nově bude vyhlášen také titul „čtenářská rodina“.
Nejaktivnějších uživatelé budou oceněni knihou, tričkem s logem knihovny a registrací
zdarma na další rok.
1. 3. – 21. 11.
Lovci perel
Soutěžní hra na podporu čtenářské gramotnosti pro jednotlivce i školní kolektivy.
Podrobná pravidla hry jsou k dispozici na www.slavoj.cz nebo v knihovně v oddělení
pro děti. Zájemci z řad učitelů mohou se svými žáky navštívit knihovnu a seznámit se s
pravidly hry v rámci knihovnicko-informační výchovy. Návštěvu je nutné sjednat
předem na tel. čísle 499 320 157.
1. 3. – 4. 6.
Staň se ilustrátorem!
Soutěž pro MŠ, které jsou zapojeny nebo se teprve chystají zapojit do projektu Škola naruby
aneb ani den bez čtení. Čtenářský deníček, ve kterém jsou zaznamenány názvy pohádek
čtených paní učitelkou, potřebuje doplnit o ilustrace. Úkolem je tedy namalovat libovolnou
technikou obrázek, a to na základě přečtené knížky uvedené v deníčku. Preferovaný formát
obrázku je A3-A4. Na zadní straně uveďte název MŠ a jméno ilustrátora. Slavnostní
vyhodnocení proběhne v červnu v sálku knihovny.
5. 3. od 18.00 hodin
Kolem světa aneb cestování nejen za zvířaty

Borneo
Mgr. Petr "Lynxxi" Pavliska
Přírodou třetího největšího ostrova světa, který je již stovky tisíc let izolován od okolních kontinentů a ostrovů, díky čemuž se na něm vyvinula zcela ojedinělá fauna a flóra,
nás ve své cestovatelské přednášce provede biolog Petr "Lynxxi" Pavliska.
Další díl z cyklu přednášek ZOO Dvůr Králové nad Labem se koná v přednáškovém sálku
knihovny. Vstup zdarma.
10. 3. od 14.00 hodin

Pohádkoterapie
Krtečkovy příhody

Tentokrát je chvíle strávená s knihou v sálku knihovny věnována známé a dětmi
oblíbené pohádkové postavičce. Vhodné pro děti od 5 let. Koná se v sálku knihovny.
Vstup zdarma.
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12. 3. od 18.00 hodin
Jambo, daktari aneb jak stonají Masajové
MUDr. Dalibor Stoszek
Povídání o životě Masajů a dětí žijících ve slumu Mukuru v Nairobi v podání
zakladatele obecně prospěšné společnosti DORRA Dalibora Stoszka. Společnost byla
založena s cílem pomoci jedněm z nejchudších lidí planety – obyvatelům subsaharské
Afriky. Dobrovolní vstupné bude použito na financování materiálů a léků do této oblasti.
Koná se v sálku knihovny.
17. 3. - 11. 4.
Internet pro začátečníky
Základy internetu pro všechny věkové kategorie. Kurz je svým přístupem vhodný
zejména pro seniory. Proběhne celkem osm dvouhodinových lekcí v dopoledním i
odpoledním kurzu. Dopolední: v úterý a ve středu od 9.00 do 11.00 hodin a odpolední:
v pondělí a ve středu od 17.00 do 19.00 hodin. Kurzovné 200,- Kč. Počet míst je
omezen. Rezervace proti platbě přímo v knihovně v hudebním oddělení. Více informací
na tel. číslech 499 320 157 a 721 390 348.
19. 3. od 18.00 hodin
Karel Raich
Pohyb pro duševní i tělesnou svěžest
Člověče, pohni se, než bude pozdě.
Optimální zátěž organizmu pro udržení tělesné zdatnosti. Klub českých turistů pro
vyznavače pohybu v přírodě značí turistické trasy, cyklotrasy, hipotrasy, lyžařské trasy.
Trochu historie i současnost. Přednáška se koná v sálku knihovny. Vstupné
dobrovolné.
26. 3. od 17.00 hodin
Dana Beranová
Setkání se stylistkou aneb jak docílit dokonalého vzhledu?
Stylistka Vám poradí, jak se správně obléci pro různé příležitosti, jaké oblečení zvolit
dle typu postavy, pomocí barevné typologie najde vhodné barvy a naučí Vás, jak je
kombinovat. Vysvětlí, jaké šperky a doplňky mohou podtrhnout Vaši osobnost,
předvede nové jarní trendy. Ukáže různé způsoby vázání šátků, s kterými bude Váš
outfit dokonalý. Lektorka spolupracuje s časopisy Joy, Story, Blesk magazín, Sedm,
Svět ženy, Katka aj. Vytváří modní fashion, proměny, focení celebrit. Pracuje v oblasti
reklamy a filmu. Nabízí poradenství v oblékání, stylu, osobní image, make upu, apod.
Přednáška se koná v sálku knihovny. Počet míst je omezen, předprodej probíhá
v oddělení pro dospělé čtenáře. Vstupné 50,- Kč.
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Nové služby ve Slavoji III.: rozšíření provozní doby
Březnovou novinkou bylo rozšíření provozní doby v podvečerních hodinách
v oddělení pro dospělé (středa do 19.00 hodin) a sobotní provoz v oddělení pro
děti (9.00 – 11.00 hodin).
Lovci perel
V rámci měsíce března, který je v posledních letech označován jako Měsíc
čtenářů, vyhlásila Městská knihovna Slavoj čtenářskou soutěž pro jednotlivce
i školní kolektivy nazvanou Lovci perel. Jedná se o celoroční hru na podporu
čtenářské gramotnosti, jejíž organizaci zajišťuje Knihovna města Hradce
Králové. Soutěž probíhala od 1. března do 21. listopadu 2014. Slavnostní
vyhlášení výsledků proběhlo v královédvorské knihovně na Den pro dětskou
knihu v sobotu 29. listopadu, kdy se zároveň uskutečnila v předvánočním
„knihovním krámku“ směna získaných speciálních peněz tzv. morionů za zboží
různého druhu.
Jaká jsou pravidla? V dětském oddělení knihovny je na regálech zařazeno na
200 knih s označením perly a popisem „toto je perlorodka“. Jedná se o knihy
pro děti různého věku s rozličným tematickým zařazením. Při vypůjčení této
knihy obdrží čtenář arch s otázkami, které se týkají obsahu vybraného titulu
a na které je nutné odpovědět. Za správně vyplněný arch obdrží čtenář
v knihovně perlu, která je následně zavěšena na šňůrku v oddělení dětské
literatury společně se jménem čtenáře. Kromě povinných otázek arch obsahuje
zároveň nepovinné otázky, za které čtenář dostane již výše zmíněné speciální
peníze – moriony. Čtenáři, kteří nasbírali do 21. listopadu nejvíce perel, byli
náležitě odměněni.
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Obrázek 25: Nová soutěž pro děti na podporu čtenářské gramotnosti
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Knihovna v dubnu
Kolem světa aneb cestování nejen za zvířaty
Srí Lanka
2. 4. od 18.00 hodin
RNDr. Vladimír Lemberk
Ostrov Srí Lanka je neobyčejně pestrým světem, ve kterém se prolínají budhistické
chrámy s prastarými královskými městy, tropické pralesy s rozlehlými jezery, nížiny se
střídají s více jak dvoutisícovými horami a rýžová políčka s plantážemi čaje. Na ostrov
zavítáme dva měsíce po ničivé vlně tsunami, která zničila život na mořském pobřeží.
Jak se tato tragédie podepsala na prostých Srílančanech? Jaká je atmosféra nočního
výstupu na posvátnou Adamovu horu? Víte, jak se trhá a zpracovává čaj a zda se dá
jezdit na slonu? Přednáška přináší srovnání stejných lidí a míst tak, jak se změnili mezi
jednotlivými návštěvami ostrova v letech 2005, 2007 a 2011. Další díl z cyklu
přednášek ZOO Dvůr Králové nad Labem se koná v přednáškovém sálku knihovny.
Vstup zdarma.
4. 4. Noc s Andersenem
Letošní nocování v knihovně bude tak trochu detektivní. Pátrat s komisařem Vrťapkou
přijdou prvňáčci ze ZŠ Schulzovy sady.
7. 4. Jarní zpívání v knihovně od 17.00 hodin
Martina Pecnová
Jarní a velikonoční písničky. Hudební nástroje a nástroječky s sebou.
9. 4. od 18.00 hodin
Než přijdou…
Tři dámy s knihou
Na motivy povídek z knih Ivana Krause “Má rodina a jiná zemětřesení” a “Muž pod
vlastním dohledem” volně improvizují Milena Janečková, Slávka Tomanová a Daniela
Munzarová. Hudební spolupráce Alice Pávová. Koná se v sálku knihovny. Vstupné
dobrovolné.
16. 4. od 18.00 hodin
Z Trutnova na Nový Zéland
Jiří Jůzl
Pro své putování si stanovil podmínku: výlet pojme čistě po trampsku. „Dal jsem si
předsevzetí, že budu cestovat pěšky, nebo stopem s báglem a že nepoužiju jediný
hromadný dopravní prostředek. To jsem dodržel, i když to nebylo vždy snadné,“
přiznává dvaašedesátiletý trutnovský patriot. Celkem nachodil přes 800 kilometrů a
stopem najezdil asi 6500 kilometrů. Vyprávění autora knihy Z Trutnova na Nový Zéland
proběhne i s promítáním fotografií v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
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23. 4. od 18.00 hodin
Navrhujeme si domov s feng-šuej I.
Radka Votavová, Ing. arch. Oldřich Rejl a Ing. Monika Gavulová
Seriál přednášek o tom, jak si zařídit interiér svého domova. Téma prvního setkání je
dětský pokoj. Lektoři Vám přiblíží práci návrhářů, práci s prostorem, barvami, časem a
ukáží, jak zhmotnit své pocity a představy o bydlení. Koná se v sálku knihovny.
Vstupné 30,- Kč.
25. 4. od 13.00 hodin
Pohádkoterapie
České pověsti
Pověsti se liší od pohádek jen nepatrnými znaky. Jedním z nich je, že jádro příběhu
může být pravdivé. Tentokrát se v rámci pohádkoterapie vydáme za českými pověstmi.
Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
30. 4. od 18.00 hodin
Kustovnice čínská
MUDr. Helena Jírová
Proč stárneme? Můžeme proces stárnutí nějak ovlivnit? Příroda má naštěstí vždy
nějaké řešení. Využíváním těch správných přírodních zdrojů a staletími ověřených
postupů můžeme svoje tělo očistit od škodlivých látek a doplnit ho živinami tou nejlepší
cestou. Lektorka vás seznámí s možnostmi, jak využít produktů z kustovnice čínské
v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné.

,
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Novinky ve Slavoji IV. - Doporučujeme v knihovně
Od ledna 2014 jsme připravovali v knihovně pro návštěvníky různá překvapení,
změny a novinky. Od dubna úspěšně funguje v dospělém oddělení další
novinka. V knihách na půjčovně lze objevit knihy, které jsou opatřeny barevně
odlišnými záložkami do knih s nápisem DOPORUČUJE KNIHOVNA a
DOPORUČUJÍ ČTENÁŘI. Prvně zmiňované umísťují do knih knihovnice,
čtenářské záložky vyžadují aktivitu od čtenářů. Funguje to tak, že po přečtení
knihu, která čtenáře různým způsobem oslovila, označí touto záložkou a tím ji
doporučí dalším čtenářům. Tak se nestane, že kvalitní a zajímavá kniha je
uklizena do regálu mezi ostatní knihy a zůstane tak opomenutá. Věříme, že je
touto společnou aktivitou čtenářů a knihovnic usnadněný výběr knih a nejeden
čtenář tak přečte knihu, kterou by jinak přehlédl.

Obrázek 26: Upoutávky na zajímavé tituly
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Čtenáři roku a anketa SUK 2013
Měsíc březen máme již dlouhá léta spojený s knihou. O tom svědčí, kromě
jiného, velký zájem o březnovou návštěvu knihovny z řad mateřských a
základních královédvorských škol.
V roce 2014 se v rámci kampaně Březen - měsíc čtenářů v knihovnách
vyhodnocovali nejen „nejvýkonnější“ čtenáři roku 2013, ale nově také čtenářská
rodina, která služeb knihovny nejvíce využívá. Největším pomocníkem při
vyhodnocování byla v tomto případě statistika. Knihu „Slavoj 1881-2011“, tričko
s logem knihovny a prodloužení registrace o jeden rok získali: David Červený
z oddělení pro dospělé, Eva Lachnittová za dětské čtenáře, Milan Krykorka
za studovnu a čítárnu, v čajovně zaznamenal nejvíce výpůjček Antonín Smažík
a v hudebním oddělení Eva Pavlíková. Titul Čtenářská rodina zaslouženě
náleží rodině Kazmirowských. Gratulujeme!
V březnu byla také uzavřena a vyhodnocena anketa SUK o nejlepší knihu z řad
literatury pro mládež vydanou v roce 2013. Ze všech hlasovacích lístků
odevzdaných do 14. 3., jsme vylosovali čtyři hlasující, kteří se zúčastnili
celostátního vyhodnocení v Památníku národního písemnictví v Praze ve
čtvrtek 10. dubna. Zde se setkali se spisovateli a ilustrátory, kteří uspěli se
svými literárními díly a umístili se tak v anketě na předních místech. Na zájezd
do Prahy odjely čtenářky: Tereza Kazmirowská, Natálie Pourová, Dorota
Zelinková a Monika Kohoutová.

Obrázek 27: Tereza s Dorotkou v PNP
v Praze
Obrázek 28: Vítězné tituly ankety SUK pro rok 2013
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Oblíbené jsou literární pořady, ať už se týkají jednotlivých titulů knih, nebo
povídání s jejich autory. V dubnu byl pro dospělé připraven pořad na motivy
z knih Ivana Krause a pro děti od Rowlingové Harry Potter.

Obrázek 29: Tři dámy s knihou

Obrázek 30: Živé knihy: Harry Potter
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TISKOVÁ ZPRÁVA K POHÁDKOVÉ NOCI S ANDERSENEM
V pátek 4. dubna 2014 připravují organizátoři u nás i v několika dalších zemích
světa společnou akci k podpoře dětského čtení, která ja zároveň i připomínkou
narození dánského pohádkáře. V pořadí ji čtrnáctý ročník proběhne ve veřejných i
školních knihovnách, školních třídách, klubovnách, domech dětí, muzeích, ústavech
i dalších komunitních místech a na dálku spojí děti několika zemí světa. Noc s
Andersenem jako časově první v pořadí začne v Austrálii, po časovém posunu se
bude číst i u nás, na Slovensku, v Polsku, Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a
Hercegovině, Řecku, Německu, Švýcarsku, Francii, Velké Británii, v Českém kroužku
v Kodani a pomyslnou štafetu nakonec ukončí čtení i v zámoří...
K dnešnímu dni je to více než tisícovka míst, kam se děti se souhlasem rodičů a po
Ilustrace Jiří
přihlášení organizátorům mohou za pohádkovým dobrodružstvím vypravit. Na
webových stránkách : http://www.nocsandersenem.cz/ vzniká přesný adresář institucí,
rozdělený podle krajů, kde mohou zájemci najít i další informace. A registrovaných míst každým
dnem přibývá, je připravena celá řada doprovodných aktivit, soutěží v tištěných i elektronických
časopisech Dráček či Veverušák. Chybět nebude také společné čtení, tentokrát z právě v
Mladé frontě vydávané knihy O Vendulce a drakovi autora VHRSTI, který bude hostem nočního
vysílání Rádia Junior, kde připravují v pátek 4. dubna celovečerní blok pořadů pro dětské
posluchače. Památeční pohlednice pro letošní spáče namaloval k desátým narozeninám psího
detektiva Vrťapky jeho autor Petr Morkes, ten společně s firmou McDonald's spolupracuje na
noční soutěži S Vrťapkou po stopách ukradené zlaté nuggety. Děti mohou také posílat své
hlasy do ankety Národní pedagogické knihovny Komenského o nejlepší knížku uplynulého roku,
aby zde mohla být v dubnu vyhlášena Cena nočních spáčů. A bude toho ještě mnohem víc, co
se chystá, např. program pro děti v mnoha místech doplní zástupci krajských Eurocenter, aby
všem připomněli i desáté výročí vstupu naší vlasti do EU. Do několika míst se vypraví delegace
z dánské ambasády, a budou zde dětem číst i povídat o Dánsku. A nový velvyslanec ČR v
Dánském království pan Jiří Brodský už zaslal pozdravný dopis všem nocujícím dětem.

Akci k rozvoji dětského čtenářství pořádá Klub dětských knihoven SKIP ČR s
podporou
SKANSKA, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Svaz slovenských
knihovníkov, Ministersvo kultury ČR, Velvyslanectví Dánského království v Praze,
Velvyslanectví ČR v Kodani, Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu

vlády ČR, dále společnost McDonald's, nakladatelství Mladá fronta, Slovart, Český
rozhlas, RTV Slovensko – Rádio Regina, Čítárny, Veverušák, Dráček, Čtenář, Bulletin
SKIP, Ikaros, Národní pedagogická knihovna Komenského, Rosteme s knihou,
Centrum bezpečného internetu, Učitelské noviny, Řízení školy… Za vydatnou pomoc i
mediální propagaci už nyní děkujeme stovkám lokálních partnerů a regionálních
sponzorů.
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Fixl

Noc s Andersenem ve Slavoji s 2A ze ZŠ Schulzovy sady a paní učitelkou
Kateřinou Novotnou.

Obrázek 31: Každý žáček přinesl něco tematického k zakousnutí

Obrázek 32: Poslouchali jsme příběhy detektiva Vrťapky

Obrázek 33: … a řešili jsme záhady
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Obrázek 34: Přišli k nám pomocníci detektiva Vrťapky a popovídali si s námi o chytání zločinců

Obrázek 35: Kolem půlnoci jsme se nasunuli do spacáků
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Knihovna v květnu
5. 5. od 14.00 hodin
Pohádkoterapie
Mezi námi čarodějnicemi
Přijďte si poslechnout, co se o čarování a kouzlech mezi lidmi říkávalo a co se dodnes
říká. Těmto dávným i novějším historkám můžete věřit nebo nevěřit, ale snad
pobavíme i ty, kteří jim úplně neuvěří. Koná se v přednáškovém sálku knihovny. Vstup
zdarma.
13. 5. od 18.00 hodin
Kolem světa aneb cestování nejen za zvířaty
Mosambik
MVDr. Přemysl Rabas
Mosambik je kouzelná africká země s korálovými útesy při pobřeží a stády divokých
zvířat v dech beroucí krajině vnitrozemí. Spolu s přírodou podél Zambezi a návštěvou
Viktoriiných vodopádů vytváří báječný a zatím stále neprávem opomíjený cíl pro turisty.
Další díl z cyklu přednášek ZOO Dvůr Králové nad Labem se koná v přednáškovém
sálku knihovny. Vstup zdarma.
14. 5. od 18.00 hodin
Navrhujeme si domov s feng-šuej II.
Radka Votavová, Ing. arch. Oldřich Rejl a Ing. Monika Gavulová
Seriál přednášek o tom, jak si zařídit interiér svého domova. Téma druhého setkání je
ložnice. Lektoři Vám přiblíží práci návrhářů, práci s prostorem, barvami, časem
a ukáží, jak zhmotnit své pocity a představy o bydlení. Koná se v sálku knihovny.
Vstupné 30,- Kč.
20. 5. od 10.00, 13.00 a 16.00 hodin
Rostislav Řezníček
Při prvním setkání jsme měli možnost poznat a zahrát si na etnické nástroje z celého
světa. Toto setkání bylo ukončeno meditací. Tentokrát bude celý seminář věnován
pouze tibetským mísám, a jejich využití v životě (vibrační masáž, meditaci při hře,
neverbální konstelace). Maximální počet na jeden seminář je 16 lidí, proto prosíme
zájemce, aby se závazně přihlásili do 14. května osobně v knihovně nebo na tel.
499 320 157, 721 390 348. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč. Předprodej
vstupenek v oddělení pro dospělé.
28. 5. od 18.00 hodin
Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap
Petr Hirsch
Cestovatel představí ve fotografiích 16 090 km dlouhou pěší pouť ze Dvora Králové
nad Labem do španělského Compostela, italského Říma a Jeruzaléma v Izraeli za
každého počasí krok za krokem dál a dál. … Koná se v sálku knihovny, vstupné
dobrovolné.
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Obrázek 36: Plakát - Beseda s Petrem Hirschem

Obrázek 37: Plakát - Seriál přednášek o bydlení
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Tibetské mísy, bubnování v kruhu popřípadě jiné setkání s etnickými nástroji je
další z hojně navštěvovaných akcí. Muzikoterapeut Rosťa Řezníček navštívil
naši knihovnu několikrát, vždy se těšil velkému zájmu posluchačů.

Obrázek 39: Zní či nezní???

Obrázek 38: Masáž pomocí tibetských mís
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Knihovna v červnu
4. 6. od 18.00 hodin
Kustovnice čínská
MUDr. Helena Jírová
Proč stárneme? Můžeme proces stárnutí nějak ovlivnit? Příroda má naštěstí vždy
nějaké řešení. Využíváním těch správných přírodních zdrojů a staletími ověřených
postupů můžeme svoje tělo očistit od škodlivých látek a doplnit ho živinami tou nejlepší
cestou. Lektorka vás seznámí s možnostmi, jak využít produktů z kustovnice čínské
v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné.
9. - 20. 6.
Škola naruby aneb ani den bez čtení
Slavnostní vyhodnocení čtenářských deníčků, které si vedou malí posluchači během
školního roku. Děti zapisují tituly knih, které jim byly předčítány rodiči nebo paní
učitelkou. Cílem je naplnit motto projektu Celé Česko čte dětem „Čtěme dětem
20 minut denně“. Pořad je určen pro školní kolektivy ZŠ a MŠ. Zarezervujte si, prosím,
termín na tel. čísle 721 390 348 nebo 499 320 157.
Prosíme všechny rodiče a pedagogy, kteří se do projektu zapojili, aby odevzdali
své deníčky nejpozději do 6. června do dětského oddělení knihovny.
13. 6. od 13.00 hodin
Pohádkoterapie
Vodnické pohádky
Pomalu se blíží léto a s ním i krásné počasí a příjemné chvíle strávené u vody. Je ten
pravý čas na příběhy o vodnících. Koná se v přednáškovém sálku knihovny. Vstup
zdarma.
18. 6. od 17.00 hodin
Dana Beranová
Setkání se stylistkou aneb jak docílit dokonalého vzhledu?
Po březnovém setkání se stylistkou Danou Beranovou už víme, jaké oblečení zvolit dle
typu postavy a jaký účes „sedí“ našemu tvaru obličeje. Tentokrát bude ústředním
tématem vhodné nalíčení, tipy a triky. Lektorka spolupracuje s časopisy Joy, Story,
Blesk magazín, Sedm, Svět ženy, Katka aj. Pracuje v oblasti reklamy a filmu. Nabízí
poradenství v oblékání, stylu, osobní image, make upu, apod. Přednáška se koná
v sálku knihovny. Počet míst je omezen, předprodej probíhá v oddělení pro dospělé
čtenáře. Vstupné 50,- Kč.
1. 7. - 31.7.
Uzavření knihovny
Z důvodu oprav interiéru knihovny a rekonstrukce oddělení pro děti jsou všechna
oddělení knihovny v červenci uzavřena. Provoz bude opět zahájen v pátek 1. srpna.
Děkujeme za pochopení.
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Škola naruby aneb ani den bez čtení
Děti, převážně prvňáčci, se zúčastnily slavnostního vyhodnocení projektu Škola
naruby aneb ani den bez čtení. Každý, kdo pilně zapisoval s rodiči do deníčku
čtené knihy, obdržel za odměnu knihu z projektu Knížka pro prvňáčka.
Tentokrát to byla kniha spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla
Sivka – Abeceda.

Obrázek 41: Princezna Pohádka a skřítek Slavouš

Obrázek 40: Předávání cen

V červnu se knihovna chystala na rekonstrukci a
úpravu prostor. Žáci ze ZUŠ pro knihovnu vyrobili
trojrozměrné objekty. Veřejnost v průběhu června
hlasovala pro nejpodařenější návrh.

Obrázek 42: Deníček Škola naruby
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Obrázek 43: Návrh literární čajovny 1

Obrázek 44: Plakát k anketě

Obrázek 45: Návrh literární čajovny 2

Obrázek 46: Návrh literární čajovny 3
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Knihovna v srpnu
Od 1. 8.
Výstava fotografií
Jak se měnila knihovna v červenci 2014

V prostorách knihovny jsou pro vás připraveny momentky, které zachycují krok za
krokem proměny knihovny.
1. 8. – 31. 8.
Bazar knih
Bazar vyřazených knih bude otevřen ve skladu na dvorku knihovny od 12.00 do 17.00
hodin (ve čtvrtek zavřeno). Knihy budete moci zakoupit za symbolickou cenu 5,- Kč
u obsluhy v čajovně.
1. 8. – 31. 8.
Příjem přihlášek do jazykových kurzů
Ve školním roce je otevřen pro dospělé kurz němčiny pro věčné začátečníky, pro děti
od 4 let Angličtina hrou. Kurzy probíhají 1 x týdně. Více informací na www.slavoj.cz.
Přihlášky přijímáme osobně v knihovně nebo na tel. 499 320 157, 721 390 348.
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Knihovna v září
Od 1. 9.
Soutěž Kamarádka knihovna
Naše knihovna se zapojila do soutěže dětských oddělení knihoven již po čtvrté. Porota
vyhodnocuje nejlepší knihovnu pomocí nejrůznějších kritérií, počtem dětských čtenářů
počínaje, úsměvem knihovnice konče. Pro nás je však nejdůležitější názor
a spokojenost dětských čtenářů, kteří dětské oddělení navštěvují. Tentokrát
vysvědčení nahradí komiksový příběh, ve kterém čekají na vyplnění prázdné bublinky.
Komiksy jsou k dispozici v oddělení pro děti. Za vyplnění předem děkujeme.
1. 9. – 30. 9.
Bazar knih
Bazar vyřazených knih bude otevřen ve skladu na dvorku knihovny od 12.00 do 17.00
hodin (ve čtvrtek zavřeno). Knihy budete moci zakoupit za symbolickou cenu 5,- Kč
u obsluhy v čajovně. Prodlouženo pro velký zájem.
3. 9. od 18.00 hodin
Čína – Od čínské zdi přes chovnou stanici pandy velké až po HongKong.
RNDr. Dana Holečková
Lektorka Vás provede impériem Číny od Velké čínské zdi přes chovnou stanici pandy
velké až po HongKong. Čeká vás pohled na Peking ještě před smogem, Zakázané
město a vybrané čínské zoologické zahrady. Další díl cyklu cestopisných přednášek,
které pořádá ZOO Dvůr Králové. Koná se v přednáškovém sálku knihovny. Vstup
zdarma.
10. 9. – 3. 10. v provozní době knihovny
Nemáš IQ tykve aneb tak tohle už nezvládnu
Interaktivní výstava iQparku Liberec nabízí k zábavě hlavolamy, optické klamy
a logické hádanky. Je určena pro děti i dospělé. Koná se v sálku knihovny, vstup přes
dětské oddělení v 1. patře. Vstupné děti 15,- Kč, dospělí 30,- Kč. Rezervace a bližší
informace v dětském oddělení knihovny nebo na tel. číslech: 499 320 157,
721 390 348.
17. 9. – 30. 9.
Slavnost Klíčování
Zábavný program pro žáky 2. tříd královédvorských základních škol. Na děti zde opět
čeká zloduch Nečterád, kterého pomocí svých čtenářských dovedností budou muset
přemoci. Rezervace a bližší informace v dětském oddělení knihovny nebo na tel.
číslech: 499 320 157, 721 390 348.

23. 9.
Zájezd do planetária v Hradci Králové
Večerní exkurze je určena prioritně pro studenty Virtuální univerzity třetího věku.
Nabízíme pouze několik volných míst. Cena 200,- Kč zahrnuje dopravu i vstup do
planetária. Více informací a rezervace na tel. 721 390 348.
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17. 9. od 18.00 hodin
Čínský pentagram
Anna Birke-Semeráková
Beseda s astroložkou na téma čínský pentagram jako cesta k pochopení mezilidských
vztahů. Máte možnost nahlédnout do problematiky svých vztahů a ujasnit si, proč
v nich prožíváte právě určité situace. Koná se v literární čajovně. Počet míst je
omezen. Předprodej vstupenek v oddělení pro dospělé. Vstupné 50,- Kč.
1. 9. – 30. 9.
Přihlášky na kurz internetu
Internet pro začátečníky bude probíhat od 7. 10. do 4. 11. Svým přístupem je vhodný
zejména pro seniory. Celkem absolvují účastníci osm dvouhodinových lekcí. Dopolední
kurz bude probíhat v úterý a ve středu od 9.00 do 11.00 hodin, odpolední v pondělí
a ve středu od 17.00 do 19.00 hodin. Počet míst v kurzu je omezen. Rezervace
probíhá přímo proti platbě v hudebním oddělení. Kurzovné činí 200,- Kč. Uzávěrka
přihlášek je 26. září.
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Slavnostní vyhlášení výherních návrhů literární čajovny a ocenění jejich autorů
se konalo 25. září v sálku knihovny. Součástí akce byla prohlídka
zrekonstruovaných prostor. Raut pro knihovnu připravili studenti Střední školy
informatiky a služeb.

Obrázek 47: Vyhodnocení ankety a ocenění nejlepších prací

Obrázek 49: Prohlídka zrekonstruovaného dětského
oddělení

Obrázek 48: Společenská konverzace

Obrázek 50: Raut připravený SŠIS
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Nový zápis do České knihy rekordů
Ve středu 24. září od
8.00 do 8.10 hodin
četlo a poslouchalo
15.786 lidí ze 152
institucí z celé ČR
kapitolu z knížky O víle
Majolence a profesoru
z Prachatic. Jednalo se
o
pokus
překonat
rekord z roku 2010, kdy
bylo zapojeno 4.889
lidí. V našem městě
četlo a poslouchalo
celkem 821 dětí a dospělých. Nový rekord může být zapsán do knihy rekordů
také díky základním a mateřským školám z našeho města. V ZŠ Schulzovy
sady poslouchalo 255 žáků, v ZŠ Strž 247 dětí a ZŠ Podharť přispěla 186
poslouchajícími. Četlo se také v MŠ E. Krásnohorské, v MŠ a ZŠ logopedické
v Choustníkově Hradišti, zúčastnila se také obec Horní Brusnice a Mostek.
Děkujeme, rekord byl trojnásobně překonán také díky vám. Ve Dvoře Králové
nad Labem je evidováno 16.500 obyvatel. Představa, že v jednu chvíli čte a
poslouchá téměř celé město jeden a ten samý text, je pro nás, milovníky
literatury, naprosto úchvatná.

Obrázek 51: V ZŠ Strž četly a poslouchaly děti z 1. i 2. stupně
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Knihovna v říjnu

1. 10. od 18.00 hodin
Ontario
Jaroslav Kratěna
Zveme všechny příznivce Jardy Kratěny na besedu o knize Ontario, která je již
desátým cestopisem v pořadí. Koná se v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné.
8. 10. od 18.00 hodin
Navrhujeme si domov s feng-šuej III.
Radka Votavová, Monika Gavulová
Seriál přednášek o tom, jak si zařídit interiér svého domova. Po zařizování dětského
pokoje a ložnice přijde tentokrát na řadu zařizování obývacího pokoje. Lektoři Vám
přiblíží práci návrhářů, práci s prostorem, barvami, časem a ukáží, jak zhmotnit své
pocity a představy o bydlení. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
9. 10. od 18.00 hodin
Tvůrčí psaní
Dagmar Ruščáková
V rámci akce Týden knihoven nabízí lektorka možnost diskuze na téma tvůrčí psaní.
Zájemci zde mohou diskutovat o svých literárních ambicích a cestách, jak je realizovat.
Setkání s novinářkou, publicistkou a šéfredaktorkou internetového deníku o zvířatech a
lidech Dedeník se uskuteční v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné.
14. 10. – 25. 11.
Kurs zvědavých pamětí
Dagmar Ruščáková
Kurs zvědavých pamětí neboli škola tvůrčího psaní rodinné historie je určena pro
všechny, kteří zaznamenávají nebo se snaží uchovávat rodinné vzpomínky. Podrobné
informace jsou uvedeny v Novinách královédvorské radnice nebo v akcích na
stránkách knihovny slavoj.vector.cz.
15. 10. od 18.00 hodin
Lada Novotná
Zdravá žena = Šťastná žena
Porušení harmonie našeho organismu, o kterou neustále usilujeme, se nejlépe pozná
na kůži, trávení a u žen v oblasti gynekologie. Přijďte a dozvíte se, na co bychom se
měly soustředit, co můžeme samy ovlivnit, co se dá léčit a upravit bylinami a dalšími
metodami tradiční čínské medicíny. Od průběhu menses, přes těhotenství a porod až
po klimakterium vás s možnostmi TČM ráda seznámím. Nebude chybět ani doporučení
pro dlouhověkost a beauty terapie. Vstupné 30,- Kč.
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22. 10. od 18.00 hodin
Slávka Chrpová
S hvězdáři na kole pod polynéskou oblohou
Slávka Chrpová, šéfredaktorka časopisu Cykloturistika, se v multimediální projekci
ohlédne za cestou se skládacím kolem! do Francouzské Polynésie, kterou podnikla
společně s cestovatelkou Ludmilou Rumlovou a známým popularizátorem astronomie
Jiřím Grygarem. Jaké jsou výhody cestování na skládacích kolech? Jak to vypadá,
když se k ostrovům blíží tsunami a probíhá evakuace? Co měla cesta společného s
tzv. ebicyklisty a Milanem Rastislavem Štefánikem? Jaké tance předvádějí domorodci?
Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.

29. 10. od 18.00 hodin
Josef Langfelner
Význam státních svátků a vznik republiky
Na konci října 1918 byl již rozpad Rakousko-Uherska nezvratitelný. Jak došlo k tomu,
že padla velká monarchie a vznikla malá republika? Koná se v sálku knihovny. Vstupné
dobrovolné.
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V průběhu roku 2014 se uskutečnil seriál přednášek o bydlení ve stylu učení FENG SHUI.
Poslední přednáška cyklu se zabývala uspořádáním zahrady.

Obrázek 52: Plakát k přednášce Navrhujeme si domov
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Tvůrčího psaní s paní Ruščákovou se jednorázově zúčastnili studenti dvorského gymnázia a po
několik jdoucích podvečerů také psavci z řad veřejnosti.

Obrázek 53: Účast veřejnosti

Obrázek 54: Účast studentů gymnázia

Obrázek 55: Plakát na tvůrčí psaní
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Knihovna v listopadu
1. 11. – 15. 8. 2015
Pohled skrz objektiv
Fotografická soutěž
Druhý ročník fotosoutěže na téma Město Dvůr Králové nad Labem je určena všem
zájemcům o fotografování. Vítány jsou snímky jak od amatérských fotografů všech
věkových kategorií, tak od profesionálů. Na vítěze čekají hodnotné ceny. Podrobné
informace v tomto čísle NKR nebo na webových stránkách knihovny.
8. – 24. 11.
Den poezie 2014 – interaktivní výstava
Festival poezie se koná od roku 1999 na počest básníka K. H. Máchy. Letošní téma
Řezaná poezie našlo inspiraci v řezaném pivu, které si s oblibou nechal točit jeden
z našich nejvýznamnějších spisovatelů Bohumil Hrabal. Na výstavě budete mít nejen
možnost „uříznout si“ kousek libovolné básně, ale také ji doplnit o vlastní básnické dílo,
které si bude moci přečíst a také „uříznout“ jiný návštěvník. Těšíme se na vaše díla.
26. 11. od 18.00 hodin
Navrhujeme si domov s feng-šui IV. - zahrada
Radka Votavová, Monika Gavulová
Poslední ze seriálu přednášek o tom, jak si zařídit svůj domov, je věnován zahradnímu
designu. Hlavním cílem Feng Shui je zharmonizovat energie prostředí a tím posílit
zdraví, prosperitu a štěstí lidí žijících v konkrétním místě. Prostor by měl působit
harmonicky a pozitivně ovlivňovat kvalitu života. Koná se v sálku knihovny. Vstupné
30,- Kč.
27. 11. od 9.00, 11.00 a 16.00 hodin
Bubnování s Rosťou Řezníčkem
Přijďte si zabubnovat s Rosťou Řezníčkem. Bubnování má pozitivní vliv na zdraví
člověka. Propojuje pravou a levou hemisféru, uvolňuje stres a napětí, snižuje krevní
tlak, navodí pocit pohody, ale co je nejdůležitější, bubnování vás bude bavit. Uskuteční
se v sálku knihovny. Rezervace v oddělení pro dospělé. Vstupné 50,- Kč.
29. 11. od 9.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00 hodin
Den pro dětskou knihu
Přijďte si užít sobotu před první adventní nedělí do „klidného“ a příjemného prostředí
knihovny. Opět na vás čekají výtvarné dílny, prodej knih za snížené ceny a divadelní
představení pro děti. Pro lovce perel zde bude obchůdek, ve kterém mohou své
moriony směnit za nejrůznější zboží. Nebude chybět ani oblíbený svařený nápoj, který
provoní celou knihovnu, a další občerstvení. Podrobný program je k dispozici na našich
webových stránkách i v každém oddělení knihovny.
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Pohled skrz objektiv
Fotosoutěž na téma Dvůr Králové nad Labem
Začátek: 1. listopadu 2014
Uzávěrka: 15. srpna 2015
Vyhlášení výsledků: 17. – 18. září 2015 v rámci oslav 745. výročí první písemné
zmínky o Dvoře Králové nad Labem
Městská knihovna Slavoj ve spolupráci s Městem Dvůr Králové nad Labem,
Městským kulturním zařízením Hankův dům a Městským muzeem vyhlašuje
druhý ročník fotosoutěže na téma Město Dvůr Králové nad Labem.
Do prvního ročníku soutěže, který byl vyhlášen v roce 2010, bylo odevzdáno
464 fotografií, na kterých byla zachycena nejen královédvorská architektura,
zákoutí, památky, události, příroda, ale i atmosféra z pořádaných akcí. Také
v tomto ročníku je jednou z podmínek, že z fotografií musí být zřejmé, že byly
pořízeny právě ve Dvoře Králové nad Labem. Jak vidí město, jeho obyvatele
a vše co s městem souvisí právě váš objektiv?
Soutěž je určena všem zájemcům o fotografování, vítány jsou snímky jak od
amatérských fotografů, tak od profesionálů. Každý soutěžící může odevzdat
k hodnocení libovolný počet barevných nebo černobílých momentek. Snímky
v tiskovém rozlišení minimálně 300 dpi nahrané na CD, či DVD je vhodné
doplnit o náhledy jednotlivých fotografií společně s popiskem. Dále je nutné
přiložit souhlas o případném publikování soutěžních fotografií. Formulář bude
umístěn na webových stránkách knihovny www.slavoj.cz.
Místem pro doručování snímků je Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové
nad Labem, Tylova 512, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (Obálku označte
„Fotosoutěž“).
Autoři
nejúspěšnějších
fotografií
získají
zajímavé
ceny.
Vítězné
a nejoriginálnější snímky budou prezentovány na výstavě, která proběhne v září
2015 v prostorách Městské knihovny Slavoj v rámci oslav týkajících se první
písemné zmínky o našem městě. Průběžně budou fotografie používány
k propagaci našeho města zveřejněním v propagačních materiálech,
kalendářích, na tisk pohlednic atd. Přejeme všem fotografům ostré oko a
pevnou ruku při pořizování snímků.

Obrázek 56: Propagační plakát
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Den pro dětskou knihu se tradičně pořádá v sobotu před první adventní nedělí. Součástí se
letos poprvé stal obchůdek, ve kterém mohli soutěžící lovci perel směnit své peníze-moriony za
zboží. Akci navštívilo 263 dětí a dospělých.

Obrázek 57: Upoutávka na akci
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Knihovna v prosinci
Mandaly jako vitrážová malba na skle
Michaela Konečná
Krásně malované mandaly doplňují atmosféru literární čajovny v přízemí knihovny.
Prodejní výstava není časově omezena a je neustále doplňována. Mandaly mohou být
vhodným dárkem pro vaše nejbližší. Přijďte se podívat, jste srdečně zváni.
1. 12. – 28. 2. 2015
Táta čtenář – nominujte svého tátu
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR hledá „tátu čtenáře“. Čte si nebo čte ti
tvůj táta? Nominujte svého tátu do celostátní soutěže tím, že nám o jeho čtenářství
napíšete pár řádek, nakreslíte obrázek nebo nejlépe obrázek zpestříte svým
komentářem. Nominace odevzdejte do dětského oddělení knihovny do 28. 2. 2015.
Královédvorský „táta čtenář“ bude vyhlášen v průběhu března. Soutěž není věkově
omezena.

2. 12. od 13.15 hodin
Pohádkoterapie
Do Vánoc už zbývá jen pár týdnů, je tedy nejvhodnější doba pro připomenutí
vánočních zvyků pomocí pohádky či krátkého vánočního příběhu. Vhodné pro děti
předškolního a mladšího školního věku. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.

10. 12. od 18.00 hodin
Minulost a současnost afrického safari Josefa Vágnera
Lenka Vágnerová, Jana Myslivečková
„Když se otec rozhodoval mezi dvěma svými životními nabídkami, kterými byly práce
v královédvorské zoologické zahradě a práce lesnického experta v africké Tanzánii, dal
nakonec přednost ZOO.“ Tak vzpomíná na legendárního ředitele ZOO Dvůr Králové,
lesníka, přírodovědce a cestovatele Josefa Vágnera jeho dcera Lenka Vágnerová.
Přijďte si spolu s ní a tiskovou mluvčí ZOO Janou Myslivečkovou tuto významnou
osobnost našeho města připomenout. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč,
předprodej a rezervace v oddělení pro dospělé čtenáře.

xlii

V prosinci jsme společně s Lenkou Vágnerovou a Janou Myslivečkovou zavzpomínali na
zakladatele safari Josefa Vágnera.
V literární čajovně jsme nabídli zájemcům prodejní výstavu mandal Michaely Konečné. Pro
velký zájem byla výstava prodloužena do konce roku 2015.

Obrázek 58: Plakát na povídání o Josefu Vágnerovi

Obrázek 59: Vystavené mandaly v literární čajovně

xliii

Obrázek 60: V knihovně se baví děti i dospělí

Obrázek 61: Angličtináři na vánoční besídce

Obrázek 62: Jan Opatřil při besedě o knize Kapřík Metlík

xliv

Knihovna zakoupila plackovač pro vlastní propagaci. Pro velký zájem z řad
jiných knihoven a institucí bylo zažádáno o živnostenský list na jejich výrobu
a prodej.

Obrázek 64: Placka na propagaci
knihovny

Obrázek 63: Placka pro děti při pasování
prvňáčků

Obrázek 65: Placky k soutěži Lovci perel
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